ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DO PREGÃO Nº 02/2016 PARA REGISTRO DE
PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO,
MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DE ESTANDES, TENDAS,
MOBILIÁRIO PARA EVENTOS, INSTALAÇÕES: ELÉTRICA, INCLUSIVE GERADORES,
HIDRÁULICA, CLIMATIZAÇÃO E CORRELATOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
DESTE TERMO DE REFERENCIA, PARA EVENTOS DO SEBRAE/PI, CONFORME
EDITAL - PROCESSO Nº 02/2016.
Aos oitos dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, às nove, reuniram-se o Sr.
Pregoeiro e a Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria 01, de 14 de janeiro de 2016, no
prédio do SEBRAE/PI, para recebimento e abertura dos envelopes contendo as
Propostas e os Documentos de Habilitação para Registro de preços para contratação de
empresas especializada na locação, montagem, desmontagem e manutenção de
estandes, tendas, mobiliário para eventos, instalações: elétrica, inclusive geradores,
hidráulica, climatização e correlatos, conforme especificações deste termo de referencia,
para eventos do SEBRAE/PI., da seguinte forma: O Item 01, Locação, montagem,
desmontagem e manutenção, estandes, tendas, mobiliários para eventos ; O Item
02, locação de banheiros químicos; O Item 03, locação de geradores; O Item 04,
instalações elétricas; conforme Edital do Pregão nº 02/2016, e seus anexos. .
Presentes o Pregoeiro Rafael Fernades Machado de Oliveira, os Membros da Equipe de
Apoio, José Miguel Da Silva Filho e Júlio de Paiva Vieira e os representantes das
licitantes, conforme Lista de Credenciamento. O Sr. Pregoeiro deu início à Sessão
esclarecendo aos presentes como funciona esta modalidade, os aspectos legais e os
procedimentos que serão desenvolvidos no decorrer da Sessão. Após, solicitou aos
licitantes os envelopes contendo as Propostas e os Documentos de Habilitação. Em
seguida foram abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS. Para o LOTE Nº
01,foram abertas as propostas de preço das licitantes em seguida foi suspensa a reunião
para aceitabilidade da proposta pela área demandante, sendo marcada a reabertura para
o dia 12/04/2016 e em seguida os participantes solicitaram que a reunião fosse no dia
13/04/2016 sendo acatada a sugestão pelo Sr. Pregoeiro. Para o LOTE Nº 02, foi
classificada para a fase de lance verbal a proposta da seguinte empresa: ELETRICA
LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA, com o valor de R$ 2.301,00 (dois mil trezentos e um
reais). Dando continuidade ao certame, como foi apenas uma empresa classificada, o Sr.
Pregoeiro procedeu uma negociação direta com o representante da empresa, após a
negociação o preço da ELETRICA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA, foi reduzido para o
valor de R$ 2.140,00 (dois mil cento e quarenta reais). A seguir foi aberto o envelope
contendo a Documentação de Habilitação da empresa para análise e verificação, sendo a
licitante considerada habilitada. O Sr. Pregoeiro julgou vencedora do LOTE nº 02 à
empresa ELETRICA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA, com o valor de R$ 2.140,00 (dois
mil cento e quarenta reais). Para o LOTE Nº 03, foram classificadas para a fase de lances
verbais as propostas das seguintes empresas: SLP EVENTOS, com o valor de R$
12.670,00 (doze mil seiscentos e setenta reais); STUDIUM LOCAÇÕES LTDA EPP, com
o valor de R$ 13.850,00 (treze mil oitocentos e cinqüenta reais); NOSSA LUZ
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA EPP, com o valor de R$ 16.520,00 (dezesseis mil
quinhentos e vinte reais), que foi classificada para a composição de 03 (três)
participantes na fase de lance. Dando continuidade ao certame, foram convidados os
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representantes das empresas a fazerem seus lances. Após sucessivos lances os preços
foram reduzidos para os seguintes: SLP EVENTOS, com o valor de R$ 8.800,00 (oito mil
oitocentos reais); NOSSA LUZ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA EPP, com o valor de
R$ 8.820,00 (oito mil oitocentos e vinte reais); STUDIUM LOCAÇÕES LTDA EPP, com o
valor de R$ 13.850,00 (treze mil oitocentos e cinqüenta reais). A seguir foi aberto o
envelope contendo a Documentação de Habilitação da empresa SLP EVENTOS para
análise e verificação, sendo a licitante considerada habilitada. O Sr. Pregoeiro julgou
vencedora do Item nº 03 à empresa SLP EVENTOS, com o valor de R$ 8.800,00 (oito mil
oitocentos reais). Para o LOTE Nº 04, foram apresentadas 02 (duas) propostas de preço,
NOSSA LUZ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TLDA EPP e SLP EVENTOS, no entanto na
execução da aceitabilidade da proposta o Pregoeiro detectou erro na proposta da
empresa SLP EVENTOS, foi classificada para a fase de lances verbais a proposta da
seguinte empresa: NOSSA LUZ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA EPP, com o valor de
R$ 23.885,83 (vinte e três mil oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e três
centavos). Dando continuidade ao certame, como foi apenas uma empresa classificada, o
Sr. Pregoeiro procedeu uma negociação direta com o representante da empresa, após a
negociação o preço da NOSSA LUZ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA EPP foi reduzido
para R$ 21.167,24 (vinte e um mil cento e sessenta e sete reais e vinte e quatro
centavos). A seguir foi aberto o envelope contendo a Documentação de Habilitação da
empresa para análise e verificação, sendo a licitante considerada habilitada. O Sr.
Pregoeiro julgou vencedora do LOTE nº 02 à empresa NOSSA LUZ INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS LTDA EPP, com o valor de R$ 2.140,00 (dois mil cento e quarenta reais).
Todos os lances foram registrados em histórico anexo. Nada mais havendo a tratar,
lavrou-se a presente a Ata que vai assinada pelo Sr. Pregoeiro, Equipe de Apoio e
Licitantes presentes. O Sr. Pregoeiro declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a
presença de todos.

RAFAEL FERNANDES MACHADO DE OLIVEIRA
Pregoeiro

JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO
Membro

JÚLIO DE PAIVA VIEIRA
Membro

EXTAND MONTAGEM DE ESTANDES

PERFIL MONTADORA

SLP EVENTOS

V3 ESTRUTURAS ESPECIAIS, LOCAÇÕES E
EVENTOS EIRELLI

STUDIUM LOCAÇÕES PARA EVENTOS

NOSSA LUZ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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ELÉTRICA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
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